
1 
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_________ _________________________________ 

Số: 01/BCQT-2014 
Hà Nội, ngày 29 tháng 07  năm 2014 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 
(6 tháng đầu năm 2014) 

 

Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
-  Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM 

 
- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Thiết Bị Y Tế Việt Nhật      
- Địa chỉ trụ sở chính: Biệt thự 18 – BT5 – KĐT Pháp Vân – Tứ Hiệp – Hoàng Liệt – 
Hoàng Mai – Hà Nội 
- Điện thoại: 04.36830516     Fax:0436830578       
- Email: chungkhoanjvc@ytevietnhat.com.vn 
- Vốn điều lệ: 568.185.300.000 VNĐ 
- Mã chứng khoán (nếu có): JVC 

 
 

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014): 
 

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 
 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 
tham dự 

Tỷ lệ Lý do không 
tham dự 

1 Ông Lê Văn Hướng CT. HĐQT 5/5 100%  
2 Bà Nguyễn Phương 

Hạnh 
TV HĐQT 
– Phó giám 
đốc 

5/5 100%  

3 Ông Phạm Văn Thanh TV HĐQT 
– Phó giám 
đốc 

5/5 100%  

4 Bà Nguyễn Thị Quỳnh 
Anh 

TV HĐQT 
– Phó giám 
đốc 

5/5 100%  

5 Bà Hồ Bích Ngọc TV HĐQT 
– Kế toán 
trưởng 

5/5 100%  

6 Ông Hosono Kyohei TV HĐQT  5/5 100%  
7 Ông Tashiro Masaaki TV HĐQT 5/5 100%  
8 Ông Mark Gerald Gillin TV HĐQT 5/5 100%  
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): 

Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát và chỉ đạo Giám Đốc trong việc thực hiện 
các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, giám sát các hoạt động 
của Giám đốc như: 
- Tổ chức và xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh trong năm 2014 
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- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình hoạt động kinh doanh và huy động các nguồn lực 
của công ty trong hoạt động kinh doanh 
- Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2014 
- Kiểm tra tình hình chấp hành, tuân thủ các quy định của Nhà Nước và các cơ quan chức 
năng, các quy định hoạt động của Công ty. 

3.  Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có 
II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2014): 
 

Stt Số Nghị quyết/ 
Quyết định 

Ngày Nội dung 

1 - 15/1/2014 Thông qua việc cấp bảo lãnh tại Ngân hàng 
TMCP Bản Việt – Chi Nhánh Hà Nội về việc 
cung cấp và lắp đặt thiết bị chuẩn đoán hình 
ảnh thuộc dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện K 
– Cơ sở Tân Triều 

2 02/NQ-HĐQT-JVC 13/05/2014 Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông 
tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 

3 03/2014-JVC 28/05/2014 Thông qua tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 
2014 

4 NQ-04/2014-JVC 30/05/2014 Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2014 

5 01/2014-NQ-
ĐHĐCĐ 

23/06/2014 -Thông qua báo cáo HĐQT 
- Thông qua báo cáo của BKS 
- Thông qua BCTC năm 2013 và lựa chọn đơn 
vị kiểm toán năm 2014 
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, 
chia cổ tức năm 2013 
- Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 
2013 
- Thông qua việc chủ tịch HĐQT được kiêm 
nhiệm chức vụ Giám Đốc 
- Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu 
tư nước ngoài lên mức tối đa theo quy định của 
pháp luật 
- Thông qua việc thay đổi niên độ tài chính từ 
năm 2014 
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các 
nội dung đã được đại hội thông qua 

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định 
tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng năm 2014): Không có   
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng  năm 2014): 
 

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan 
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